Nazwa firmy

Willy Naessens Francja

Link do strony firmy
Nazwa projektu w bazie
Zakres działalności firmy : branża
(np. logistyka, budownictwo, produkcja, …)
Charakterystyka prac :
( np. budownictwo drogowe, mieszkaniowe, np. magazyn z
mrożonkami, zwykły magazyn – hala, …)
Etap budowy/ projektu
( np. pusty plac, fundamenty )
Miejsce projektu ( miejscowość, region)

Możliwości zakwaterowania / orientacyjne

Oddział Willy Naessens we Francji

Montaż prefabrykatów na budowie

Początek

Bapaume

Po stronie Work Express koszty zakwaterowania 30 euro za miesiąc za media / 4 miesiące po 50 euro - kaucja zwrotna

( czy projekt może zależeć w tym momencie od znalezienia
zakwaterowania )
Orientacyjna odległość zakwaterowania od miejsca pracy w
regionie
Przewidywane dodatki paliwowe

Standardowo 50 -100 Euro

CZĘŚĆ II –charakterystyka projektu :
Nazwa stanowiska ( jeśli większa ilość stanowisk –
wymienić wszystkie )

Monter prefabrykatów

Ilość osób / ilość osób z francuskim / niemieckim/
angielskim - zaznaczyć język

4 osoby/1 osoba z francuskim
W ekipie 1 os z autem

ilość osób z samochodem
1 os na 4
Opis stanowiska:
- zakres zadań na stanowisku
- wymagania na stanowisku pracy,
- obsługiwane maszyny, sprzęty, urządzenia
( jeśli większa ilość stanowisk opisać każde z osobna)
Uprawnienia , certyfikaty wymagane przez klienta

Montaż prefabrykatów na budowie

Orientacyjne wynagrodzenie za normę / godzinową /
miesięczną
Określić normę miesięczną ( ilość godzin w miesiącu )
Wynagrodzenie / dodatki dla tłumacza
Wynagrodzenie / dodatki dla szefa ekipy / team leadera
Premie
Planowane nadgodziny, praca w weekend

9,82 Euro/h plus panier 10,30

1800-1850Euro/miesięczne bez ekwiwalentu, 2000 Euro z ekwiwalentem
152h, możliwe nadgodziny
50 euro
50 euro
Możliwe

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

Podstawowy

Badania lekarskie

Tak

Czy praca na wysokości / szkodliwość

nie/nie

Określić rodzaj szkodliwości

brak

Odzież robocza do zabrania

Po stronie PU – do negocjacji

Narzędzia do zabrania

Daje klient

Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta

Niepotrzebne

Inne komentarze

NUMER OFERTY: 50.13.MPNB

